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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
13/2022  

1. Αριθ. αποφ. 153/2022, Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιου ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  

2. Αριθ. αποφ. 154/2022, Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης 
ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια υλικών και 
εξοπλισμού 5 παιδικών χαρών και οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου του 
Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης 

3. Αριθ. αποφ. 155/2022, Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου ο οποίος θα γνωμοδοτήσει 
σχετικά με την υπ΄ αριθ. 1/2022 απόφαση της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης 
φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων  

4. Αριθ. αποφ. 156/2022, Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του 
έργου: «ηλεκτροφωτισμός οδού Α. Καλφιώτη Κοιν. Ανδραβίδας». 

5. Αριθ. αποφ. 157/2022, Ορισμός επιτροπής χαρακτηρισμού και παραλαβής φυσικού 
εδάφους του έργου: «αναπλάσεις πεζοδρομίων οδών και οδών ήπιας κυκλοφορίας 
στην περιοχή της Βάρδας του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης». 

6. Αριθ. αποφ. 158/2022, Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου που αφορά μεταφορά 
περιπτέρου στην Κοινότητα Βάρδας  

7. Αριθ. αποφ. 159/2022, Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του 
έργου: «επιδιόρθωση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου – Οδική ασφάλεια  

8. Αριθ. αποφ. 160/2022, Διαγραφή δημοτικών τελών. 
9. Αριθ. αποφ. 161/2022, Εξειδίκευση πίστωσης σχετικά με επιστροφή αχρεωστήτως 

εισπραχθέντων χρημάτων σε δημότες.   
10. Αριθ. αποφ. 162/2022, Αποδοχή γνωμοδότησης και ορισμός πληρεξούσιου 

δικηγόρου που αφορά υπόθεση υπεράσπιση σε προσφυγές της εταιρείας 
Ζαφειρόπουλος - Τομάρας  

11. Αριθ. αποφ. 163/2022, Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου ο οποίος θα γνωμοδοτήσει 
σχετικά με αγωγή κατά του Δήμου Χονδρογιάννη Ζωής και Χονδρογιάννη Θεώνης  

12. Αριθ. αποφ. 164/2022, Εξειδίκευση πίστωσης σχετικά με επέκταση δημοτικού 
φωτισμού στην Κοινότητα Μανολάδας  

13. Αριθ. αποφ. 165/2022, Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου ο οποίος θα υπερασπιστεί 
τα συμφέροντα του Δήμου σχετικά με την υπ΄ αριθ. 1/15.4.2022 απόφαση της 
επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 

14. Αριθ. αποφ. 166/2022, Έγκριση απ΄ ευθείας ανάθεσης  εκτέλεσης της προμήθειας 
«προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 

15. Αριθ. αποφ. 167/2022, Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη 
χρηματοδότηση της υπηρεσίας: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας 
(Σ.Α.Π.) στο Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης, στο πλαίσο του Άξονα Προτεραιότητας 
2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου. 
 
 


